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SAMORDNET HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE
TIL FORSKRIFT FOR NY MINERALLOV

Vi viser til brev fra byrådsavdeling for byutvikling datert 16.09.2010 med forslag til endringer i forskrift til
mineralloven og forslag til ny forskrift om kart over underjords- og dagbruddsanlegg. Plan- og
bygningsetaten er anmodet om å samordne Oslo kommunes uttalelser til forslag til endringer.

Kommentarer til forslag om endring i forskrift til mineralloven
Hens net til bærekra ti utviklin o mitø:
Høringsnotatet kapittel 3.2 og 3.3 understreker følgende:
Sitat hentet fra kapittel 3.2:  Det følger av bestemmelsen at mineralressursene skal utnyttes på en
samfunnsmessig forsvarlig måte i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling.
Sitat hentet fra kapittel 3.3:  Kravet om drifiskonsesjon skal sikre at drifien skjer på en forsvarlig måte. Ved
vurderingen av om drifiskonsesjon skal gis, skal det legges vekt på om søker er skikket til å utvinne
forekomsten, jf mineralloven § 43 andre ledd. Iforarbeidene til mineralloven er det lagt ti lgrunn at
begrepet "skikket" innebærer at det skal "legges vekt på om prosjektetfremstår som gjennomførbart
økonomisk, om det legges opp til en bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse
for drift av forekomsten", jf Ot.prp. nr. 43 (2008-2009) side 145. Det fremgår også av proposisjonen
side 145 at det skal legges vekt på formålsbestemmelsene i mineralloven og hensynene angitt i
mineralloven § 2, herunder hensyn til miljøet.

I  følge Oslo kommunes oppfatning er ikke hensynet til bærekraftig utvikling, eksisterende naturverdier
og miljø ivaretatt i tilstrekkelig grad i forslag til bestemmelser om krav til innhold i søknader om
driftskonsesjon. I forslaget til ny § 1-8, 1.1edd, bokstav c er det tatt med krav om status i forhold til plan-
og bygningsloven, kommunedelplan og reguleringsplan, men ikke krav til godkjenning av tiltak om
fremtidige terrengendringer i henhold til plan- og bygningslov.

Tilbake arin av terren endrin er:
Ved avslutningen av tiltaket kan det være foretatt endringer som ikke vil bli tilbakeført til tidligere forhold.
(gruveinnganger, sjakter, terrengendringer osv). De terrengendringer som et åpent dagbrudd medfører,
vurderes av Plan- og bygningsetaten som søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1,
1.1edd, bokstav k, dersom terrengendringene ikke følger av detaljplan.

I forslaget til ny § 1-10 om forholdene rundt nedleggelse av dfift stilles det ingen krav til avklaring i
forhold til plan- og bygningsloven. Ved søknad om driftskonsesjon bør det stilles krav om en vurdering av
samfunns- og miljømessige konsekvenser av tiltaket. Videre bør det stilles krav til at søkeren vurderei
behovet for økonomisk garanti til opprydding og sikring iht. forskriftens § 2-1 eller individuelle
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avsetninger iht. forskriftens § 2-2. Hvis dette kreves vil det være mulig å ta hensyn til garantiene i den
økonomiske vurderingen av prosjektet.

Forslag til tilføyelse til § 1-8, 1.1edd, bokstav c. Ny siste setning:
Ved nedleggelse av drift må terrenget tilbakeføres eller terrengendringen må vccre godkjent etter plan- og
bygningsloven.

Forslag til tilføyelse til § 1-10: Ny bokstav h):
h)  kart som viser at terrenget er tilbakeført eller dokumentasjon for bygningsmyndighetenes godkjenning
av endret terreng.

Kommentarer til forslag til ny forskrift om kart over underjords- og dagbruddsanlegg.
Oslo kommune ser det som positivt at man lager en egen forskrift om kart over underjords- og
dagbruddsanlegg men har følgende kommentarer:

I punkt 6.1 Bakgrunnen for forslaget uttrykkes det eksplisitt at "Et god kartverk er nødvendig for at plan-
og bygningsmyndighetene skal kunne vite hvilke områder som ikke lenger egner seg som byggegrunn.".
Dette er positivt, men det angis ikke noe sted i forslaget at kommunen, som forvalter av Plan- og
bygningsloven skal være en av mottakerne av kartverket nevnt i forslaget. Det må komme tydelig frem av
kommunen skal være en av mottakerne.

Punkt 6.4 som omhandler plassering av forskriftsbestemmelsene om kart sier at ved å gi bestemmelsene
om kart som en egen forskrift øker man fleksibiliteten til å justere kartforskriften uavhengig av
mineralloven i motsetning til om de tas med som et kapittel av mineralloven. Oslo kommune er enig i
denne vurderingen.

I kapittel 8 i avsnitt som begynner med "Etter  bokstav c skal... "  anbefales det at det kreves at saksnummer
opplyses dersom området er under regulering, slik at dette kan verifiseres. Oslo kommune anbefaler at det
i avsnittet under  "Til ny § 1-10. Rapportering ved nedleggelse..."  som starter med  "Første ledd..."
presiseres at tiltakshaver plikter å sende kartdokumentasjon på borehull for prøvetakning og for selve
uttaket, til kommunen i tillegg til Direktoratet.

Det er viktig å sikre at kartlegging gjøres på standardisert måte slik at mottaker av data/kart fra
tiltakshavere har et standard overleveringsformat. Oslo kommune oppfordrer til at man gir Statens kartverk
ansvar for å etablere og vedlikeholde en nasjonal standard for undergrunns- og dagbruddsanlegg. Vi er
usikre på om det finnes noen slik i dag, men peker på SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet
Informasjon) som er kartbransjens nasjonale standard for utveksling av kartdata. En slik standardisering vil
gi gode muligheter for å kombinere kart over underjords- og dagbruddsanlegg med ordinære topografiske
kart.
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